
Uchwała Nr V/22/ 2015

Rady Powiatu w Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych

w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.12 pkt 8 lit "i", ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 595), oraz art.7 ustawy z dnia 19

sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr

205. poz. 1206) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późnozm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zamierza się zlikwidować z dniem 1 września 2015 r. Technikum Uzupełniające dla

dorosłych w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Kolejowej 11, w związku

z wygaśnięciem kształcenia w tej szkole.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewod 'cząc~ Powiatu

Marek Tomicki



UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/22/2015

Rady Powiatu w Kolskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych

w Zespole Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11

Ustawa z dnia '19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 205, poz.1206

wprowadza od 1 września 2012 r. zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Wynika

to z potrzeb polskiej gospodarki i rynku pracy, powiązanych z nimi strategii rozwoju

kraju i regionów oraz zobowiązań jako państwa członka Unii Europejskiej.

W wyniku wdrażania nowych przepisów od dnia 1 września 2012 r. zmianie

ulegnie struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Przepisy art. 7 cytowanej ustawy

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum Uzupełniającego dla dorosłych.

W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od

2013 roku.

Procedura likwidacji wyżej wymienionej szkoły wymaga podjęcia intencyjnej

uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, co stanowi podstawę do podejmowania dalszych

czynności poprzedzających likwidację wskazanych w ustawie o systemie oświaty,

w tym powiadomienie odpowiednich podmiotów oraz uzyskania opinii kuratora

oświaty.

Podstawą uchwały o zamiarze likwidacji szkoły jest art. 59 ust. 1 ustawy

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.).

Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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